
Dodatok

Rad Fabius

VAROVANIE

Aby ste mohli toto lekárske 
zariadenie správne používať, 
prečítajte si a dodržiavajte návod na 
použitie a tento dodatok.

Anestetická pracovná stanica
Softvér 3.n



Doplnok k návodu na používanie
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Doplnok k návodu na používanie

 Uchovávajte tento doplnok spolu s návodom 
na používanie lekárskeho zariadenia. 

Tento doplnok aktualizuje informácie návodu na 
používanie v nasledovných kapitolách:

Konfigurácia

Konfigurácia v pohotovostnom režime

Test tesnosti

Bol zmenený nasledujúci text:

Test bezpečnostných ventilov

Týmto testom sa kontroluje funkčná integrita 
bezpečnostných ventilov.

Výsledky testu sú zobrazené na obrazovke s 
výsledkami skúšky tesnosti (B).

Riešenie problémov v prípade neúspešného 
testu bezpečnostných ventilov

Nasledujúce bezpečnostné informácie boli zmenené:

 Zopakujte skúšku tesnosti. Nepoužívajte 
zariadenie, ak je test bezpečnostných ventilov 
naďalej neúspešný. Kontaktujte servisné 
oddelenie DrägerService alebo miestneho 
autorizovaného servisného partnera

Zariadenie Objednávacie číslo Vydanie

Fabius Tiro 9054619 Až do 1. Vydanie

Fabius GS premium 9054642 Až do 1. Vydanie

Fabius MRI 9054667 Až do 1. Vydanie

Fabius plus 9054690 Až do 1. Vydanie

Fabius plus XL 9054713 Až do 1. Vydanie

VAROVANIE

Riziko neočakávaného výskytu pretlaku alebo 
podtlaku

Znečistený alebo nefunkčný bezpečnostný 
ventil nie je schopný kompenzovať náhly 
výskyt pretlaku alebo podtlaku v dýchacom 
systéme.

Pred spustením zariadenia vykonajte test 
tesnosti. Venujte pozornosť výsledkom testu 
bezpečnostných ventilov.
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Konfigurácia

Strana Nast. poh. režimu

Zmena konfigurácií

Zmena jednotky tlaku

Bol zmenený nasledujúci text:

1 Vyberte položku ponuky Jednotka tlaku (G) a 
potvrďte.

Otvorí sa obrazovka s výzvou na zadanie hesla.

2 Zadajte heslo (H) a potvrďte.

Je možné vybrať nasledujúce jednotky:

– hPa

– cmH2O

– mbar

– kPa

3 Vyberte novú jednotku a potvrďte.

Okno sa zatvorí.
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Výrobca

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Nemecko
+49 451 8 82-0

FAX +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com
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Spoločnosť Dräger si vyhradzuje právo vykonať 
na lekárskom zariadení zmeny bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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